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Európai Számvevőszék: a Szellemi Tulajdoni Hivatal használja fel 
produktív módon a költségvetési többletét 

Az Európai Számvevőszék legutóbbi véleménye szerint az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalának (EUIPO) 
költségvetési többletét, amely 2018-ban csaknem félmilliárd eurót tett ki, produktív célokra kell felhasználni. 
A számvevők felhívják a Hivatalt, hogy találja meg a módját, hogyan lehetne a jelenleg negatív kamatozású 
többletet felhasználni a kutatás, az innováció és a növekedés Unión belüli támogatására. Ezenkívül a Hivatalra 
ugyanazt a költségvetési és zárszámadási eljárást kell alkalmazni az Európai Parlament előtt, mint más uniós 
szervekre. 

Az alicantei székhelyű EUIPO az európai uniós védjegy és a lajstromozott közösségi formatervezési minta 
kezeléséért felelős, teljes mértékben önfinanszírozó uniós ügynökség. Pénzügyi szabályzata szerint 
tartalékalappal kell rendelkeznie, amelyben egy évnyi működési kiadásnak megfelelő költségvetési többletet kell 
tartania. Azt azonban a szabályzat nem írja elő, hogy az egyéb felhalmozott többletet milyen célra kell 
felhasználni. 

2018 végén az EUIPO tartalékalapjában 243 millió euró volt, és a Hivatal 299 millió euró egyéb felhalmozott 
többlettel is rendelkezett. A tartalékalapból és a felhalmozott többletből összesen 493 millió euró (vagyis több 
mint 90%) volt készpénzben bankoknál elhelyezve. Erre az összegre a Hivatal jelenleg negatív kamatot fizet. 
2018-ban ezek a terhek 1,4 millió euróra rúgtak. 

„Az EUIPO jelenlegi többleteit sem a Hivatal, sem az Unió nem használja fel produktív módon, – jelentette ki 
Rimantas Šadžius, a véleményért felelős számvevőszéki tag. „A Hivatal és az Európai Bizottság vizsgálja meg 
annak lehetőségét, hogy költségvetési többletét az európai vállalkozások kutatási és innovációs tevékenységét 
támogató pénzügyi eszközökbe történő befektetésre használja fel”. 

A számvevők véleménye szerint ez segítené a pénzeszközök megóvását, további bevételeket generálna, és új 
szellemi tulajdonjogokat is eredményezhetne. A számvevők arra is felhívják a figyelmet, hogy mivel az EUIPO 
bevételei hatósági jogkörnek az uniós jogon alapuló gyakorlásából származnak, a Hivatalnak a Bizottsággal és az 
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uniós társjogalkotókkal – az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal – együttműködve megfelelőbb 
elszámoltathatósági keretrendszert kellene kidolgoznia és alkalmaznia. 

A szerkesztők figyelmébe 

2016-tal kezdve az EUIPO dönthet úgy, hogy költségvetési többletét az uniós költségvetésbe utalja át, ha öt éven 
keresztül jelentős nagyságú többlete keletkezik. A Hivatal javasolt új pénzügyi szabályzata értelmében a többlet 
akkor minősül jelentősnek, ha az öt év mindegyikében legalább az éves bevétel 15%-ának felel meg. Az elmúlt 
két évben a Hivatal éves többlete kb. 1%-ot (2017), illetve 6%-ot (2018) tett ki. A jelenlegi mechanizmus 
értelmében ezért nem tűnik valószínűnek, hogy az elkövetkező években a többlet valamely részét átutalnák az 
uniós költségvetésbe. 

A Számvevőszék már korábban felhívta a figyelmet a felhalmozott többlet folyamatosan magas szintjére, és azt a 
véleményét fejtette ki, hogy a Hivatalra az általános költségvetési és zárszámadási eljárást kell alkalmazni az 
Európai Parlament, nem pedig a Hivatal saját költségvetési bizottsága előtt (lásd: a Számvevőszék 5/2014. és 
5/2015. sz. véleménye. A Számvevőszék megjegyzi, hogy az EUIPO-rendelet nem tér ki erre a problémára. 

Az Európai Számvevőszék pénzügyi hatással járó – új vagy felülvizsgált – jogszabályokra irányuló javaslatok 
véleményezésével is hozzájárul az uniós pénzgazdálkodás javításához. E véleményeket a jogalkotó hatóságok – 
az Európai Parlament és a Tanács – felhasználják munkájuk során. 

Az EUIPO költségvetési bizottságának pénzügyi szabályzatjavaslatáról szóló 1/2019. sz. számvevőszéki vélemény 
angol nyelven elérhető a Számvevőszék honlapján eca.europa.eu. 
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